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تقديم
هذا الكتيب هو جزء يف سلسلة من عرشة أجزاء تتناول املبادئ/الخطوط التوجيهية الفنية
التي تصف “أفضل املامرسات إلدارة أغنام العواس” وهي ساللة األغنام السائدة يف ٍ
عديد
من بلدان الرشق األوسط .وت َْستَهدف السلسلة مريب األغنام ومص ّنعي الحليب ،وتؤ ّمن لهم
نصائح عملية وسهل َة املتابعة عن إدارة أغنام العواس وفق ظروف املناطق الجافة.
َ
تع ّد الرعاية الكفوءة والتغذية وتصنيع الحليب أمورا ً حاسمة يف إدارة أغنام العواس من
أجل زيادة اإلنتاج والدخل ملريب األغنام يف املناطق الجافة؛ إال أن عديدا ً من صغار امل ُنتجني
غري مطلعني عىل املامرسات البسيطة لتحسني اإلنتاجية .تهدف هذه السلسلة إىل س ّد هذه
الفجوة يف املعلومات ،لتمكني املزارعني من زيادة دخلهم من الرثوة الحيوانية يف الوقت
الذي يستخدمون فيه املوارد عىل نح ٍو أكرث كفاءة واستدامة.
تعتمد السلسلة عىل الخربة العملية للباحثني ،وعىل مدى واسع من املعلومات املرجعية،
الكتساب املعرفة العلمية واملحلية يف صيغ ٍة باللغة املحل ّية ميكن الوصول إليها بسهولة من
قبل مريب األغنام ومصنعي الحليب .وقد تم ترتيب النرشات تبعاً لتقويم/روزنامة إدارة
األغنام ،وتصف إدارة نعاج أغنام العواس أثناء املراحل الفيزيولوجية الهامة عىل مدار
العام .وتؤ ّمن توجيهات تكميلية ومعلومات إضافية لكل مرحلة.
تم إنتاج هذه الكتيبات “نرش أفضل مامرسات إدارة أغنام العواس إلنتاج الحليب لصغار
مريب األغنام يف غريب آسيا” كجز ٍء من مرشوع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية – إيكاردا،
املنفّذ يف سورية ولبنان بالتعاون مع مشاريع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية التنموية
يف كال البلدين.
نود أن نتو ّجه بالشكر الجزيل لكل من أسهم يف إعداد هذه املبادئ/الخطوط التوجيهية
وكذلك لتمويل هذا املرشوع الهام من قبل الصندوق الدويل للتنمية الزراعية  -ايفاد.
ونتوقّع أن تكون هذه الكُتيبات مفيدة ملريب األغنام ،ومص ّنعي الحليب ،وموظفي اإلرشاد،
وكذلك طالب التنمية الزراعية ونقل املعرفة.
محمود الصلح
املدير العام إليكاردا

د .نديم خوري
مدير شعبة الرشق األدىن وشامل أفريقيا وأوروبا
قسم إدارة الربامج  -الصندوق الدويل للتنمية الزراعية

تغيرات وزن النعجة خالل مرحلة الحمل

الحمل مرحلة مهمة مدتها خمسة أشهر تقريباً ( 150يوماً) ،وميكن تقسيمها إىل
ثالثة أقسام :املرحلة املبكرة (الشهر األول) ،واملتوسطة (الشهرين الثاين والثالث)
واملتأخرة (الشهرين الرابع والخامس).
ترتافق هذه الفرتة بتغريات مهمة حيث يزداد وزن النعجة نتيجة منو الرحم
وتطور املشيمة وتكون الزيادة متسارعة يف الشهر األخري من الحمل نتيجة
تسارع منو الجنني .يبني املخطط أعاله التغريات يف الوزن لنعجة تزن  50كغ عند
التزاوج وتحمل جنيناً واحدا ً خالل مرحلة الحمل.
مرحلة الحمل
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تغذية القطيع خالل مرحلة الحمل
تحدد التغذية يف مرحلة الحمل عدد الحمالن الوالدة ووزنها وقدرتها عىل النمو.
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تقييم حالة جسم النعاج عند بداية موسم الحمل

ت ُوزع النعاج إىل مجموعات حسب حالتها الجسمية قبل إدخال الكباش:
•املجموعة األوىل وتشمل النعاج الضعيفة بدرجة أقل من  .2وهذه النعاج
تحتاج إىل دعم غذايئ حتى تتامثل مع النعاج املتوسطة .وميكن أن يضم لها
النعاج الفتية التي مل يكتمل منوها بعد (الجراجري)  ،والتي تحتاج إىل عليقة
إضافية لتغطية احتياجات النمو.
•املجموعة الثانية وتشمل النعاج املتوسطة بدرحة سمنة  3-2ومن املفرتض
أن تشكل هذه املجموعة غالبية أفراد القطيع وتستجيب هذه املجموعة
جيدا ً إىل الدفع الغذايئ.
•املجموعة الثالثة وتشمل النعاج السمينة بحالة جسم أعىل من  .3وهذه
النعاج تحتاج إىل املحافظة عىل حالة جسمها يف املرحلة األوىل من الحمل.
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تغذية النعاج خالل المرحلة المبكرة من الحمل

تحتاج النعاج خالل املرحلة املبكرة من الحمل إىل مستوى تغذية أعىل قلي ًال
من احتياجاتها الحافظة .إن رعي مخلفات محاصيل الحبوب يغطي احتياجات
النعاج ،ويف حال متت عملية الدفع الغذايئ للنعاج قبل إدخال الكباش فيجب
االستمرار بها ملدة  3أسابيع عىل األقل بعد ضم الكباش إىل النعاج.
ميكن تأمني الدفع الغذايئ عرب رعي مخلفات املحاصيل ،أو رعي محصول الشعري
غري القابل للحصاد ،أو تقديم املركزات مبعدل  200غ للنعجة يومياً خالل رعيها
ملخلفات املحاصيل.
لمزيد من المعلومات ،انظر كتيب مرحلة التزاوج من هذه السلسلة.
يجب املحافظة عىل وزن النعاج خالل الحمل املبكر وتفادي أي تغيري فجايئ
بالعليقة ،ألن أي خسارة يف الوزن قد تؤدي إىل فشل الحمل وتأخري الوالدات
وبالتايل زيادة التكاليف.
إذا وجدت الكباش مع النعاج يف قطيع واحد ،فمن الرضوري فصلها عند تقديم
األعالف املركزة لضامن حصول كل عىل مخصصاته.
ترتبط كمية العلف املركز التي يحتاجها الكبش بنوع ومحتوى املرعى من املواد
الغذائية ،ويف حال رعي الكباش بقايا محاصيل الحبوب فإن تزويد الكبش بـ
 800-650غرام يومياً من عليقة مركزة ومتوازنة تحوي األمالح والفيتامينات يعد
إجراءا ً جيدا ً.
يستمر دعم الكباش باملركزات طاملا كان هناك نشاط جنيس وبعد فصل الكباش
عن النعاج أو عند انتهاء عمليات التزاوج ،تقدم لها العليقة الحافظة لتبقى
بحالة جسمية متوسطة (حالة الجسم .)2.5
مرحلة الحمل
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تغذبة النعاج خالل المرحلة المتوسطة من الحمل

تهدف التغذية يف هذه املرحلة إىل ضامن منو مثايل للمشيمة ،ألن حجم املشيمة
يحدد وزن املولود.
غالباً ما تغذى النعاج يف املرحلة املتوسطة من الحمل (الشهرين الثاين والثالث)
عىل بقايا محاصيل الحبوب وبقايا املحاصيل الصيفية (خرضوات وقطن) .ويف
حال عدم توفر هذه املخلفات ،يقدم تنب جيد بكمية وافرة مع  200-100غرام
من عليقة مركزة متوازنة.
يجب اإلنتباه عند استعامل بقايا املحاصيل الصيفية للرعي ألنها قد تحوي عىل
بقايا املبيدات ،لهذا يجب إدخال النعاج لهذه املراعي تدريجياً وعند ظهور
أعراض مرضية كاإلسهال أو اإلنهاك ،يجب إيقاف الرعي واستشارة الطبيب
البيطري.
عموماً يجب مراقبة القطيع بانتظام خالل هذه الفرتة وزيادة كمية العلف أو
مدة الرعي أو االنتقال إىل مرعى جديد إذا كانت النعاج تفقد من مدخراتها
الجسمية ،وانقاص كمية العلف أو مدة الرعي إذا كان هناك هدر أو كانت
النعاج تراكم الدهون.
ميكن إنقاص وزن النعاج السمينة أو درجة سمنتها خالل هذه املرحلة من
الحمل ،ويجب أن يكون اإلنقاص تدريجياً وال يزيد عن  % 4-3من وزن النعجة
عند التزاوج أو  0.5درجة من مقياس حالة الجسم .تؤثر ضياعات الوزن األكرب
من ذلك عىل تطور املشيمة وبالتايل عىل وزن الحمالن عند الوالدة.
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تغذبة النعاج خالل المرحلة األخيرة من الحمل

الجنني بعمر  12أسبوعاً

الجنني بعمر  20أسبوعاً
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تعترب االتغذية املتوازنة خالل املرحلة األخرية من الحمل (الشهرين الرابع
والخامس) حاسمة للحصول عىل مواليد قوية وقادرة عىل البقاء وإنتاج صمغة
وافرة مبواصفات جيدة.
تزداد احتياجات النعجة الغذائية خالل املرحلة األخرية من الحمل نظرا ً لتسارع
منو الجنني ،إذ يتم منو  %70من وزن الجنني خالل األسابيع الستة األخرية من
الحمل ،ويف الوقت نفسه تقل قدرة النعجة عىل تناول األعالف نظرا ً لتقلص سعة
الكرش (بسبب زيادة حجم الجنني) .ولتلبية احتياجات النعاج الغذائية خالل
هذه الفرتة للمحافظة عىل حالة الجسم ولتفادي عرس الوالدة ،ينصح مبا ييل:
•تقييم حالة جسم النعاج قبل  8-6أسابيع من موعد الوالدة لتحديد النعاج
الضعيفة.
•دعم هذه النعاج بكمية إضافية من األعالف املركزة ،لتفادي انخفاض حالتها
الجسمية إىل أقل من الدرجة  2عند الوالدة.
•ميكن اعتامد الجدول التايل لتغذية النعاج خالل املرحلة األخرية من الحمل.
عدد األسابيع قبل الوالدة

6

4

احتياج النعجة من الطاقة (ميكاجول/يوم)
تنب شعري جيد (غرام/يوم)
عليقة مركزة متوازنة (غرام/يوم)

7.8
900
230

8.6
800
356

2

1

10.5 9.5
500 600
690 544

المكونات العلفية الالزمة لتحضير
طن واحد من العليقة المركزة
المادة العلفية

كغ

شعري
نخالة قمح
كسبة قطن مقشورة
أمالح وفيتامينات

730
150
100
20

مكونات خلطة األمالح
والفيتامينات

غ /كغ

فوسفات ثنايئ الكالسيوم
ملح الطعام
أمالح نادرة وفيتامينات

600
300
100

تختلف مكونات العليقة املركزة حسب األعالف املتوفرة محلياً وأسعارها ويفضل
أن تحوي عىل طاقة مبعدل  12-11ميكا جول لكل كيلو غرام وعىل بروتني خام
مبعدل .%14
تحوي خلطة األمالح والفيتامينات عىل فوسفات ثنايئ الكالسيوم وملح الطعام
وخلطة من األمالح النادرة والفيتامينات مخصصة لألغنام ويفضل استشارة
املرشد الزراعي عند رشائها.
لمزيد من المعلومات يرجى العودة إلى كتيب الدليل المرجعي للأعلاف من
هذه السلسلة.
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ينصح عند تغذية النعاج خالل املرحلة األخرية من الحمل مراعاة ما ييل:
•تقديم أفضل أنواع األعالف الخشنة.
•تقديم النباتات الخرضاء وإن مل تتوفر يستعمل زيت السمك بعد استشارة
الطبيب البيطري.
•ميكن استعامل القوالب امللحية الجاهزة واملخصصة لألغنام يف حال توفرها.
•تأمني معالف كافية بحيث تتمكن كل النعاج من تناول األعالف دون تزاحم
•يفضل اإلطعام مرتني يف اليوم عىل األقل( ،تقسم العليقة املركزة إىل
قسمني).
•للحد من الهدر يفضل أال تتجاوز كمية العلف املركز نصف كيلو يف الوجبة
الواحدة.
أهمية الماء

يزداد استهالك النعاج للامء خالل فرتة الحمل ويتضاعف يف الشهر األخري منه،
وعند تقديم عالئق غنية بالربوتينات واألمالح.
يجب تقديم املاء النظيف والطازج بوفرة وبشكل منتظم ،فاملاء امللوث ينقل
األمراض ،كام يحد نقص املاء من استهالك الغذاء ،والنقص الحاد يؤدي إىل
مشاكل صحية خطرية كمرض التسمم الحميل واالجهاض .ويراعى ما ييل:
•وصول جميع أفراد القطيع إىل مشارب املياه
•تنظيف وصيانة املشارب بانتظام
•جلب األغنام إىل املشارب بدالً من جلب املاء إىل األغنام (إن أمكن) وذلك
ليبقى مكان تواجد القطيع جافاً وخالياً من البعوض والذباب
مرحلة الحمل
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صحة القطيع خالل مرحلة الحمل
يُعترب تطبيق قواعد الصحة العامة وتلبية احتياجات النعجة الغذائية وتأمني املاء
النظيف من أهم األمور للمحافظة عىل صحة القطيع.

للمحافظة عىل صحة األغنام يجب القيام مبا ييل:
•استشارة الطبيب البيطري يف املنطقة التي يوجد فيها القطيع لتحديد
التحصينات الالزمة ومواعيدها ،حيث ميكن االستغناء عن لقاح ما ،أو تغيري
موعده وفق األمراض املنترشة يف تلك املنطقة.
•اِتباع التعليامت املرفقة باألدوية البيطرية ،والحرص عىل استعامل األدوية
اآلمنة يف فرتة الحمل.
•القيام بتسجيل املعلومات املتعلقة بصحة القطيع (اللقاح املستعمل وتاريخ
التلقيح والحاالت املرضية الطارئة واألدوية املستعملة ،واملعطيات الصحية
األخرى كحاالت اإلجهاض ،والنفوق).
من أهم التحصينات الوقائية املعمول بها يف سورية خالل فرتة الحمل لقاح
الجدري الذي يعطى قبل دخول الشتاء وغالباً قبل موعد الوالدة بشهرين،
وكذلك لقاح التسمم املعوي (االنرتوتكسيميا) الذي يعطى حسب تعليامت
الرشكة الصانعة وغالباً قبل الوالدة بـ  3-2أسابيع حيث يوفر اللقاح مناعة
للنعاج وملواليدها .أما فيام يتعلق بلقاح الجمرة الخبيثة والحمى القالعية
فتعطى يف بعض املناطق دون غريها ،وفقاً النتشار املرض ودرجة خطورته .ولذا
يجب استشارة مصلحة الصحة الحيوانية يف منطقة وجود القطيع للحصول عىل
التعليامت الالزمة.

مرحلة الحمل
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يجب مكافحة الطفيليات الداخلية قبل الوالدة للح ّد من تعرض املواليد لهذه
الطفيليات ،وقد يتطلب األمر القيام مبعالجة الطفيليات الخارجية عند الرضورة
ولكن يجب استعامل مستحرضات آمنة ومالمئة لفرتة الحمل وما قبل الوالدة.
يجب تجنيب النعاج يف مرحلة الحمل كافة أشكال اإلجهاد ،كالجز والنقل وتغيري
العليقة بشكل فجايئ.

مرحلة الحمل
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لنتذكر

عند اقرتاب موعد الوالدة يجب مراعاة ما ييل:
•مراقبة النعاج بشكل دوري ويفضل وضعها يف مرعى قريب وإيوائها ليالً يف
حظرية ُمنارة (إن أمكن).
•عدم تعريض النعاج لإلجهاد كالنقل واملالحقة.
•قص الصوف الزائد وإزالة األوساخ العالقة حول األرجل والرضع واملؤخرة.
•الحفاظ عىل الحظائر نظيفة وجافة وجيدة التهوية ومحمية من األمطار
والرياح.
•توفري املواد الطبية األساسية كاملعقامت واليود ،ومقياس الحرارة ،واملحاقن
واألدوية اإلسعافية.
•تسجيل املشاكل الصحية الطارئة لكل نعجة ألخذ ذلك باالعتبار يف برنامج
االنتخاب.
•إعالم الطبيب البيطري يف حال إجهاض إحدى النعاج عىل الفور وعزل
النعجة املجهضة والتخلص من الجنني واملشيمة حسب األصول.

مرحلة الحمل
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أفضل الممارسات في إدارة أغنام العواس
1

مرحلة التزاوج

2

مرحلة الحمل

3

الوالدة

4

مرحلة إنتاج الحليب

5

الحالبة وتصنيع الحليب

6

إنتخاب النعاج والكباش للتربية

7

دليل العناية بالصحة

8

الدليل المرجعي لألعالف

9

تحضير التبن المعامل باليوريا
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تقييم حالة الجسم
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